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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL 
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 08:30 – 10:00 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Kim Laugesen, Ervind Gam, Pia 

Brændgaard, Kaj Østergaard, Pia B. Sørensen, Susanne Sommerlund, Marie Louise 
Arenbrandt 

 
 
Afbud: ,  Inger V. Rasmussen 
 
Referent: Lone Bjerregaard Kristensen 
 

 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 15. november 2016 
3. Orientering om EUD/EUX Business 

 Januar-optag på EUD/EUX 

 Praksisnærhed og virksomhedssamarbejde 
4. Orientering om Virksomhedscentret 
5. LUP herunder nye uddannelsesaftaler 
6. Status på SKP 
7. Status på flytning til handelshuset 
8. Eventuelt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
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Ervin Gam blev valgt. 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

 

Ad 3 / Orientering fra EUD / EUX Business 

 

Der var en kort præsentationsrunde, da der vat et nyt ansigt i blandt os. 

Mona Syndergaard er ansat som ny uddannelsesleder pr 1. januar 2017, på EUD/EUX Business. 

Mona kommer bl.a. fra Campus Vejle, hvor hun har arbejdet med det samme område. 

 

Mona lægger stor vægt på at vi ikke kalder os HG og Merkantil mere, men bruger betegnelsen 

EUD /EUX Business, som mange af de andre skole bruger. 

 

Der er startet 3 nye klasser i Herning på det nye optag i januar. 

Der er 2 EUD klasser, 1 ren detail og 1 blandet (Kontor, Handel og Event) og der ud over 1 

blandet EUX klasse. 

 

Der har været et lille frafald på den EUX Klasse der er her i forvejen, men niveauet på den nye 

klasse ser lovende ud. 

 

Der er blevet strammet op på hvor meget fravær eleverne må have, før var det en % sats, som 

afgjorde om eleverne blev kaldt til samtale, og så kunne eleverne jo godt selv regne ud, hvornår 

de kunne ”tillade” sig at blive hjemme. 

Nu bliver de kaldt til samtale hos kontaktlæren efter 10 timers fravær og hos studievejlederen 

efter 20 timers fravær, og kommer de på 40 timers fravær, skal de til en samtale hos Mona. 

Der slås hårdt ned på sporadisk fravær (hvis f.eks. en elev konsekvent bliver væk fra et bestemt 

fag, eller mandag/fredags fravær).  

Er der tale om længerevarende sygdom, bliver der naturligvis taget hensyn til dette. 

 

Opstramningen er for at gøre eleverne klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, da man ikke kan 

have så meget fravær på en arbejdsplads.  

UU-vejledningen vil gerne kontaktes tidligt i forbindelse med fraværssamtalerne, for at de kan få 

et samarbejde i gang omkring de elever det handler om. 

 

Antallet af uddannelsesaftaler er steget med ca. 30 %, dette gør så også at antallet af ophævede 

aftaler er steget, dog ikke i samme størrelses forhold. 
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Vi skal være bedre til at informere evt. kommende elever om EUD / EUX Business, så vi kan få 

dem til at vælge de gymnasiale uddannelser fra og vælge os i stedet for. 

Vi skal også have informeret virksomhederne om mulighederne, for at vælge en elev med en 

EUD / EUX Business uddannelse, i stedet for en elev med HHX eller STX. 

 

Pia B.S. vil forsøge at få nogle tal fra Handelsskolerne i Holstebro, Viborg, Silkeborg og 

Ringkøbing-Skjern, som vi kan sammenlige vores tal med. 

 

Praksisnærhed og Virksomhedssamarbejde 

Der er nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal i gang med at udvikle nye forløb til de forskellige 

hovedforløb. 

I første omgang er de gået i gang med Handel og Kontor/administration. Kontor/Økonomi og 

Detail, kommer bagefter. 

 

Der skal også udvikles nye forløb til grundforløbene. 

I den forbindelse var alle undervisere i Herning og Ikast inviteret med til Skills i Ålborg, hvor de 

så nogle af standene og de var også til et foredrag med Per Jensen fra Campus Vejle, der både 

fortalte om, hvordan de har arbejdet med Skills og hvordan de arbejder med tværfagligheden og 

den virksomhedsrettede undervisning på GF1 og GF2. De har bl.a. lavet det, så ca. 60 % af 

timerne er blevet projekt arbejde. 

 

Hele processen forventes at løbe hen over sommeren. 

 

Kaj roser skolen for det sidste virksomhedsbesøg der var arrangeret på HT Bendix, fordi det var rigtig 

godt planlagt af bl.a. Kim, men han synes også at det kommende nye tiltag ”Job Dating”, som løber af 

staben den 17/3 2017, er en rigtig god ide, her har både Kim og Leif Kloster været med i planlægningen. 

 

Bilag: Statistik 2017 

 

 

Ad 4 / Orientering fra Virksomhedscentret. 

 

Der er ikke så mange kursister på AMU for tiden, men der er så til gengæld stor interesse inden 

for de kurser, der giver certifikater, såsom truck og svejs. 

Projektleder kurserne er flyttet til de omkring liggende skoler. 

 

Der arbejdes stadig meget på området LKS – Lokal koordineret Samarbejde, samarbejde mellem 

Jobcenter – Skole og Virksomheder. 
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Et nyt tiltag er også at få 7 kl. i tale, for at få dem ledt i den retning som de ønsker, dette er et 

samarbejde mellem Virksomhedscentret, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern 

Kommuner. 

 

Virksomhedscentret havde for nyligt sat nogle færdige studenter, der ikke var kommet i gang med 

noget, stævne på skolen, hvor de blev vist rundt og fik lov at høre om de forskellige uddannelser 

der er på skolen, de fik også tilbud om et virksomhedsbesøg, inden for det de viste interesse for. 

Der var 20 der mødte op og er der bare 3-4 der melder sig til en ny uddannelse er det godt. 

 

Der er meget fokus på det opsøgende arbejde i Virksomhedscentret. 

 

Den sidste pulje af AUB midler blev ikke brugt op, så der vil vi komme til at betale lidt tilbage, så 

der er ikke blevet søgt om nye midler denne gang, men man er ved at stykke noget sammen, så 

der kan blive søgt om de næste AUB midler, der kommer til juni. 

 

 

Ad 5 / LUP herunder nye uddannelsesaftaler 

 

De er i gang med at udvikle den nye Lokale Uddannelse Plan (LUP), men de er ikke kommet så 

langt, Mona forventer at det først bliver efter sommerferien. 

Marie Louise vil gerne have besked, når den er klar, så de kan begynde at bruge den med det 

samme. 

 

Ad 6 / Status på SKP 

Der er ansat 2 nye instruktører i skolepraktikken pr. 3/3 – 2017. 

 

Jeanette Hansen, som har en kontoruddannelse bag sig og har tidligere været instruktør på 

Campus Vejle, skal være instruktør på Handel/Kontor. Der er allerede 2 velfungerende SIMU 

virksomheder på disse områder i Ikast, som hun skal overtage efter Inge Merete Iversen. 

 

Louise Gøttsche er i dag butikschef, og skal være instruktør på Detail, hvor der bl.a. skal laves en 

fysisk butik og der vil også skulle laves en butik med E-handel. 

I dag er eleverne for det meste ude i VFU (Virksomheds forlagt undervisning), men vi ved ikke 

helt om de lære det de skal, så det skal der følges mere op på fremover. 

 

Som noget nyt skal alle nye skolepraktik elever starte op med et 2 dags program, hvor der bl.a. vil 

blive undervist i hvordan man skriver en ansøgning og der vil være foredrag om hvordan de skal 

”føre sig frem” ved en jobsamtale. 

Derudover skal de alle styles af vores frisør elever og derefter fotograferes af vores mediegrafiker 

elever. 
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Ad 7 / Status på flytning til Handelshuset 

 

Indvielsen er den 9/3 2017, invitationen skulle være på vej. 

I øjeblikket er div. bygherre i gang med udbedringerne, der var en del som ikke var som det skulle 

være. 

Bl.a. var der noget gulvbelægning, som ikke var i orden, men det kan først skiftes i sommerferien.  

Der var også nogle steder hvor der skulle noget solafskærmning op. 

 

Huset er klar til indflytning, så man begynder så småt at sætte det forskellige inventar op. 

 

Undervisningen slutter på Nørholmvej den 28/2 – 2017, og så starter de op i Handelshuset den 

1/3 – 2017 kl. 10:00. 

 

De starter op med musik og underholdning mellem 10:00 – 12:00, og så derefter går 

undervisningen i gang. 

 

Flytningen af hovedforløbene vil komme til at ske løbende, som det kan komme til at passe ind i 

skemaet. Alle forventes at være flyttet efter april. 

 

Ad 8 /  Eventuelt  

 

Ansættelsen af den nye direktør er blevet offentliggjort. 

41-årige Allan Andreasen Kortnum er blevet ansat, som ny direktør for Herningsholm 

Erhvervsskole. Han tiltræder stillingen 1 april 2017. 

 

Business-uddannelserne (sammen med mediegrafiker, tand og frisør) trækker 50% af alle 

brobygningsaktiviteter på Herningsholm.  

 

Ny mødedato i november bliver den onsdag den 22, da Inger Standdorf, er blevet forhindret den 

20/11. 

 

 
 
Næste møde: torsdag den 23. maj 2017, kl. 8:30 – 10:00.  
 


